
C# programozási segédanyag – Balaton Tamás – informatika szakkör – VPG 

 

C# Programozás – BT – Matematikai függvények 1 

Matematikai függvények – a System.Math osztály 

Statikus mezők: 

double E az e szám: 2.7182818284590452354 

double PI a π szám: 3.14159265358979323846 

A Math.E az e értékét, míg a Math.PI pedig a π értékét adja meg konstansként. 

Statikus metódusok: 

előjeles  Abs(előjeles típus x) | x | 

double Acos(double x) arc cos x, értéke 0.0 és π közé esik 

double Asin(double x) arc sin x, értéke - π/2 és π/2közé esik 

double Atan(double x) arc tan x, értéke - π/2 és π/2közé esik 

double Atan2(double x, double y) arc tan y/x, értéke - π/2 és π/2közé esik 

long BigMul(int a, int b) Két 32-bites szám pontos szorzata. 

double Ceiling (double x) az argumentumtól nem kisebb legkisebb 

egész (legközelebbi - végtelen irányában) 

decimal Ceiling (decimal x) az argumentumtól nem kisebb legkisebb 

egész (legközelebbi - végtelen irányában) 

double Cos(double x) cos x 

double Cosh(double x) ch x 

int DivRem(int a, int b, out int mod) Egész osztás maradékkal. 

long DivRem(long a, long b, out long 

mod) 

Egész osztás maradékkal. 

double IEEEremainder(double f1, double 

f2) 

az IEEE 754 szabvány szerinti maradék 

double Log(double x) természetes alapú logaritmus 

double Log(double x, double b) b alapú logaritmus 

double Log10(double x) tízes alapú logaritmus 

num. 

típus 

Max(num. típus x, num. típus y) x és y közül a nagyobb 

num. 

típus 

Min(num. típus x, num. típus y) x és y közül a kisebb 

double Pow(double x, double y) xy 

double Round(double x) az argumentumhoz legközelebbi egész 

decimal Round(decimal x) az argumentumhoz legközelebbi egész 

double Round(double x, int jegy) Kerekítés a megadott jegyre. 

decimal Round(decimal x, int jegy) Kerekítés a megadott jegyre. 

double Round(double x, 

MidpointRoundingmod) 

Kerekítés a megadott mód alapján. 

double Exp(double x) ex 

double Floor(double x) az argumentumtól nem nagyobb 

legnagyobb egész (legközelebbi + végtelen 

irányában) 

decimal Floor(decimal x) az argumentumtól nem nagyobb 

legnagyobb egész (legközelebbi + végtelen 

irányában) 
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decimal Round(decimal x, 

MidpointRoundingmod) 

Kerekítés a megadott mód alapján. 

double Round(double x, int jegy, 

MidpointRoundingmod) 

Kerekítés a megadott jegyre, a megadott 

módon. 

decimal Round(decimal x, int jegy, 

MidpointRoundingmod) 

Kerekítés a megadott jegyre, a megadott 

módon. 

int Sign (előjeles típus x) előjel, -1, ha x<0, 0, ha x=0, 1, ha x>0 

double Sin(double x) sin x 

double Sinh(double x) sh x 

double Sqrt(double x) négyzetgyök 

double Tan(double x) tg x 

double Tanh(double x) th x 

double Truncate(double x) Az x egész része. 

decimal Truncate(decimal x) Az x egész része. 

Példák a függvények hívására: 

 gyökvonás:  y = Math.Sqrt(x); vagy y = Math.Pow(x,0.5); 

 koszinusz:  y = Math.Cos(x); 

 szinusz:  y = Math.Sin(x); 

 tangens:  y = Math.Tan(x); 

 hatványozás: an   y = Math.Pow(a,n); vagy y = Math.Exp(Math.Log(x)*n); 

 exp függvény: ex   y = Math.Exp(x); 

 természetes log.: ln x   y = Math.Log(x) 

 


